
 >>  

  

)٧٣( 

 




 
مها سعيد حميد.د  

  
  تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استالم

١٢/٥/٢٠١١  ٧/٣/٢٠١١  
  

 
تعد دراسة الجانب االقتصادي واالجتماعي فـي الموصـل مـن أهـم          

 في حين ان الكوارث     ،لمدينةالمواضيع التي تساهم في فهم الحياة السياسية في ا        
 فضالً عن   ،واألوبئة من أهم العوامل التي يتأثر بها الوضع الزراعي في المدينة          

  .تأثر الحياة العامة فيها
لقد أسهمت الفيضانات إلى حداً كبير في زيادة معاناة النـاس ال سـيما              

  فـضالً  ، في الوقت الذي ال نجد إجراءات للسلطة لمواجهة ذلك         ،الفالحين منهم 
 وبالتالي فان للعوامـل    ،عن حدوث مجاعات بسب قلة األمطار في احياناً أخرى        

 فضالً عـن اثـر      ،الطبيعية أثر كبير في التغير ألمعاشي والطبقي البناء المدينة        
ذلك في الكيانات السياسية التي حكمت الموصل خالل العصر العباسـي مثـل             

  .  بعده الحكم الزنكيالدولة الحمدانية والعقيلية والحكم السلجوقي ومن
Disasters and Epidemics 

 in Mosul during the Abbasid Period 
Dr. Maha. S. Hameed 
Abstract: 
 The study of the economic and social aspects of Mosul 
is regarded one of the most important subjects that contribute 
in understanding the political life in the city. Further, 
Disasters and epidemics and the most significant Factors 
which affect the agricultural side in the  city, thereby affecting 

                                         
 مركز دراسات الموصل/مدرس 
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public life.Floods contributed considerably in increasing 
peoples suffering , especially Farmers ,Meanwhile ,we Find 
that the measures of the authority are absent to face this 
problem.In addition , there  happened many droughts due to 
the gravity of rain.Consequently , natural factors have a great 
impact on the living and class change.This also leaves its 
marks on the political entities that ruled Mosul during the 
Abbasid  period like the Hamdania  State, the Sulguk rule, and 
the Zinki rule. 

 
 ،   نالت الدراسات التاريخية التي تناولت الجانـب االقتـصادي واالجتمـاعي          

قت الذي تم توظيف هذان الجانبان       في الو  ،خطوات متقدمة في البحوث اإلنسانية    
 فهم الجانب السياسي، كان لموضوع الكوارث واألوبئـة فـي مدينـة             لالكتما

أهمية خاصـة   ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(الموصل خالل العصور العباسية حتى سنة       
في تفسير الكثير من األحداث السياسية التي مرت بها السلطة في المدينة ابتداءاً             

 زوال الحكم األموي وسيطرة العباسـيين علـى      عند) م٧٤٩/هـ١٣٢(من سنة   
الموصل،وعندما ضعفت الدولة العباسية ظهرت بعـض الـدول القويـة مثـل             

ـ ٤٨٩-٣٨٠(والعقيليـين ) م٩٩١-٩٠٥/هـ٣٨١-٢٩٣(الحمدانيين -٩٩٠/هـ
ومـن بعـدهم    ) م١١٢٧-١٠٩٥/هـ٥٢١-٤٨٩(،ثم مجيء السالجقة  )م١٠٩٥

تاريخ تلك الكيانـات    ، والباحث في    )م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١(الزنكيين
يجد نفسه البد من تناول الجوانب االقتصادية واالجتماعية التي تـأثرت بـشكل            
مباشر باألحداث السياسية، فضالً عن العوارض الطبيعية التي تكون أحيانًا سبباً           

  .مباشراً لبعض المتغيرات في المدينة، من هنا جاءت أهمية الموضوع
بئة الطبيعية التي شـهدتها الموصـل       وقد تناول  البحث الكوارث واألو     

 وتأثيراتها من الناحية الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة          ،خالل هذه المدة  
والعمرانية على مدينة الموصل،كما تضمن عرض ال سـباب تلـك الكـوارث             
واألوبئة، وفي الوقت نفسه يالحظ عدم وجود مؤلفـات أو نـصوص مـستقلة              

وصل كما ظهر فـي بعـض المـدن الكبيـرة           تتناول الكوارث واألوبئة في الم    
اإلفـادة  ( كتاب) م١٢٣١/هـ٦٢٩ت(األخرى، فمثالً ألف عبد اللطيف البغدادي      

وهو شاهد عيـان    ) واالعتبار في ذكر األمور المشاهدة والمعاينة بأرض مصر       
كتابـه  ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت( و في مصر ألف المقريزي       ،على بعض الكوارث  

وهو كتاب ذو قيمة تاريخية واقتـصادية       )١() مةإغاثة األمة بكشف الغ   (المسمى  
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واجتماعية ويدل تأليفه على اثر الكوارث في حياة المدن،وقد قسم البحـث إلـى        
األول شمل الموقع الجغرافي وطبيعة منـاخ الموصـل، والمحـور           :محوريين  

تضمن ذكر أنواع الكوارث واألوبئة كال على حدا مـع ذكـر أسـبابها              : الثاني
  .يرها السياسي واالقتصادي واالجتماعيونتائجها وتأث

 
      تعد منطقة الموصل من األماكن القديمة التي ارتبطـت بوجـود الدولـة             

التي سيطرت على مناطق واسـعة مـن شـمال          ) م.ق٦١٢-٢٠٠٠(األشورية  
ـ        )٢(العراق و الشام   ي مـن   ،وبرزت أهمية الموصل التي تقع على الجانب الغرب

، وأكـد   )٣( ويقابلها في الجانب الشرقي نينوى     ،نهر دجلة بعد الفتح االسالمي لها     
المتأخر نسبياً على موقعهـا الجغرافـي       ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي   

فهي محط رحـال    :"بشكل صريح يختلف عن الذين سبقوه من الجغرافيين بقوله        
ق،ومفتاح خراسـان،ومنها  الركبان،ومنها يقصد إلى جميع البلدان،فهي باب العرا  

  .)٤("يقصد إلى أذربيجان 
فوقوعها على نهر دجلة الذي ذكره الكثير من الجغرافيين أمثـال ابـن             

ـ ٧٣٢ت(وأبو الفـداء    ) م٩١٢/هـ٣١٠ت بعد   (رسته   ،وحـددوا  )م١٣٣١/هـ
، إذ  ت،جعل الموصل عرضة لهذه الكوارث الطبيعية ومنها الفيـضانا        )٥(مساراته

سيرد شرحه الحقاً وفي الوقت نفسه ال تـستغني عنـه           يصبح خطراً عليها كما     
الموصل،إذ نجد أهلها يعتمدون عليه في قضاء حاجتهم اليومية وفي الزراعـة             

،التـي ذكرهـا ابـن حوقــل    )٦(مـن خـالل نـصب النـواعير والطــواحين    
ــاء الموصــلي  ،) ٧()م٩٧٩/هـــ٣٦٧ت( ــسري الرف ــشاعر ال  ووصــفها ال
  :، بقوله)م٩٧١/هـ٣٦١ت(

  .   حنينها كالبريطِِِ الناعرِِِ       تْ بالماِء ناعورةُ        ونعر     َ 
  . وتـارةً تحِسبها قينةً                   تٌردد اللحن على زامرِِ     

                   مـَأنَّما ِكيزانُها أنْج ـِرةُ فـي فلكِِِ  دائِر          ك   )٨(. َ دائ
 

لوك اإلنسان وطريقة حياته بتأثير المناخ عليه،وبالتالي يالحـظ         يتأثر س 
فاختالف المناخ يؤثر على    )٩(،إن هناك عالقة بين المناخ وهذه الكوارث واألوبئة       

،ولهذا صنفت بعض الكتب الجغرافية فـي       )١٠(طبائع أهل كل المدينة وأمزجتهم    
  )١١.(أمزجة البلدان وأهوائها

ناخها ونقاء هوائها وعذوبـة مائها،وأشـارت       والموصل مدينة امتازت بحسن م    
 انه من أقام بالموصل حوالً وجد في نفسه فضل قوة،ويبـدو            )١٢(بعض المصادر 

إن ذلك الموروث لدى الجغرافيين وغيرهم ناتج عن تمتـع مدينـة الموصـل              
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بصفات مناخية جيدة فهي تتمتع بصحة هوائها وعذوبة مائها،وجمـال ربيعهـا            
ع ذلك فان ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضـها تجعـل   لكن م)١٣ (وطول أيامه 

كثير الحمى سنة سليمة،واألخرى    "،وخريفها يكون   )١٤(صيفها حاراً وشتائها بارداً   
كما ان زيادة أمطارها مع نهاية فصل الـشتاء       ،)١٥" (موبئة،يموت فيها ما شاء اهللا    

 فـي   يجعل المدينة تتعرض لبعض الكوارث واألوبئة وهذا ما سـنتحدث عنـه           
  .البحث حسب التسلسل الزمني لها

 
 

    لم يكن نهر دجلة الذي يخترق مدينة الموصل، يختلـف عـن غيـره مـن            
 بالمقابل ال يمكن تجاهـل أهميتـه        ،األنهار،من حيث تهديد الناس حال فيضانه     

 عن اعتماد أهلهـا عليـه فـي أمـورهم           للزراعة في المدينة وأطرافها،فضالً   
اليومية،فهو هبة اهللا للمدينة،بالمقابل ال نجد إجراءات للدولـة العباسـية خـالل             

قد اتخذت فـي حـال      )  م٩٠٥-٧٤٩/هـ٢٩٣-١٢٣(حكمها المباشر للمدينة    
فيضان النهر،ويبدو أن قلة فيضانه بالموصل  على مدى حكمها كان السبب في             

قناطر، والسدود، واالهتمام بوسائل الري المتعددة للحـد        عدم االهتمام بإنشاء ال   
،الذي في حالة فيضانه ال تستفيد منه المحاصيل        )١٦(من أخطار فيضان نهر دجلة    

 وبداية الصيف فال يفيد المحاصيل الشتوية       الزراعية اذ يحدث في أواخر الربيع     
كون في  التي تكون في مرحلة النضج والقطاف،وال المزروعات الصيفية التي ت         

مرحلة البذر وبداية النمو،فضالً عن أنها تؤثر على اإلنتاج الزراعي وتعرضـه            
 وقـد   ،)١٧(للتلف والدمار عندما تأتي بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة مـن الميـاه           

تعرضت الموصل عبر العصور العباسية لبعض الفيضانات فمـثالً فـي سـنة             
دى إلـى غـرق     تعرضت هذه المدينة إلى فيضان عظـيم أ       ) م٨٢١/هـ٢٠٦(

وقطيعـة أبـي   ، )١٩(، مثل قطيعة أبي العبـاس )١٨(مساحات واسعة من الموصل   
ـ    )٢١( واثر على ارتفاع األسعار، حيث بلغ الكر       ،)٢٠(جعفر  ة ثالثة أالف وثالثمائ

  . )٢٢( فكانت تباع ثالثة أكرار بعشرة أالف درهم،وثالثين درهم وثلثا
لماء في النهر زيادة    إذ زاد ا  ) م٨٣٠/هـ٢١٥(كما فاض نهر دجلة سنة      

، ولم تتـوفر معلومـات عـن        )٢٣(عظيمة،بسبب تساقط األمطار بكميات كبيرة    
) م٨٣٥/هـ٢٢٠(أضرار هذا الفيضان، وأيضا تعرضت الموصل لفيضان سنة         

وأصاب الناس الرعب بسبب سقوط أمطار بكميات كبيرة أدت إلى زيادة نهـر              
  )٢٤.(دجلة

ذلك الرعب وانه اثر فـي أحـوال    ويبدو أن الفيضان السابق كان سبباً ل      
الناس بشكل كبير،ويالحظ أن السلطة في المدينة لم تتخذ أي أجراء يقلـل مـن               
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مخاطر هذه الفيضانات خالل مرتين في العقـد الثـاني مـن القـرن الثالـث                
فاض نهر دجلة واثـر     ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(التاسع الميالدي،أما في سنة     /الهجري

انه في هـذه  ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت( األثير   على الموصل بشكل كبير،إذ ذكر ابن     
وان أميـر   ..... مائة ألف إنـسان   "السنة غرقت الموصل ومات من أهلها نحو        

الموصل غانم بن حميد الطوسي كفن ثالثين ألفا،وبقي تحت الهدم خلق كثير لـم    
وال تخلو هذه الرواية من مبالغة الن مثل هـذا     .)٢٥"(يحملوا سوى من حمله الماء    

سب مع عدد سكان المدينة،في حين يبدو أن رواية ابن األثير كـان             العدد ال يتنا  
يقصد بها ضحايا سكان منطقة الموصل وأطرافها،وليس فقط مدينـة الموصـل            

فيـضان  "بجانبها الغربي،ويستمر ابن األثير في وصف حجم هذا الفيضان بأنه           
عظيم لم تشهد الموصل مثله بحيث أن بعض أهالي الموصل وضـعوا سـطالً              

،مما أدى إلـى  ةه ذراع في سعة ذراع فامتأل ثالث دفعات خالل ساعة واحد  عمق
تدمير مساحات واسعة من األراضي الزراعية واألسواق وانه اغـرق الـربض    

  )٢٦"(األسفل وشاطئ سوق األربعاء وغيرها من األسواق
يظهر أن األمطار كانت قد استمرت لعدة أيـام،وان قياسـات بعـض             

لى أن سكان الموصل بدءوا يهتمون بـسقوط األمطـار        األهالي بحد ذاته يدل ع    
ومتابعتها،في حين وصف الدمار يدل على أن المناطق الجنوبية كانت أضرارها           
اكبر من المناطق الشمالية والغربية للمدينة،ولعل انخفاض المنـاطق الجنوبيـة           
كان السبب في فيضانها،حيث يمتد الربض األسفل من بداية جامع مجاهد الـدين   

،وباتجاه الجنوب،وهذه المناطق فيها بعض األسواق      )جامع الخضر حالياً  (يماز  قا
  )٢٧(فضالً عن وجود األراضي الزراعية في أطرافها الجنوبية

وفق ما ذكـر ابـن      ) م٩٥٩/هـ٣٤٨(كما تعرضت الموصل في سنة      
شـخص جـراء هـذا      ) ٦٠٠(الجوزي إلى فيضان أدى إلى غـرق حـوالي          

ن المبالغة إال انه يبدو فيضاناً هائالً أدى إلى مـوت       وعلى الرغم م   ،)٢٨(الفيضان
فيضان آخـر   ) م١٠٧٣/هـ٤٦٦( وحدث في سنة     ،الكثيرين من أهالي الموصل   
 وال )٣٠( وهدم جزء منه وتـدمير دور كثيـرة      ،) ٢٩(أدى إلى تدمير سور سنجار      

نعلم ان كان قد وصل هذا الفيضان إلى الموصل أم ال فضالً عـن مـا سـبق                  
لجانب الجنوبي هو األكثر تعرضاً للفيضانات،وهذا بسبب انخفـاض         يالحظ أن ا  

تلك المناطق في حين أن شمال الموصل وشرقها لم تتعرض للفيضانات بـسبب             
    )٣١(ارتفاع المنطقة وبعدها عن األنهار

وفي عصر الدولة االتابكية التي عاصرت الدولة العباسية في أواخرهـا        
ط األمطار على الموصل وغيرها من      توالت سقو ) م١١٧٣/هـ٥٦٩(حدث سنة   

كل مـرة  ((البالد ودامت حوالي أربعين يوماً،لم تظهر الشمس فيها سوى مرتين  



 >>  

  

)٧٨( 

 

،فخربت المساكن وكثر الهدم مما أدى إلى موت الكثير من أهالي           ))مقدار لحظة 
الموصل وغرقت مساحات زراعية واسعة ممـا أدى إلـى تلـف المحاصـيل              

تفاع أسعارها وحدوث مجاعة ومرض كثيـر مـن    الزراعية وقلتها فأدى إلى ار    
، وان مثل هذه األحداث لم تكن أحداث متكررة بقـدر مـا             )٣٢(أهل هذه المدينة  

 وأنها حدثت لمرة واحـدة خـالل        ،يذكرها المؤرخين من حيث الندرة والتذكرة     
قرٍن من الزمن،في حين أن تلك األمطار المستمرة كانت لها أثرهـا فـي هـدم     

ورد في أحد المـصادر     ) م١٢٤٩/هـ٦٤٧(جاعات،وفي سنة   األبنية وحدوث م  
 إحدى قرى الموصل فاهلك خلقاً، واتلـف  )٣٣(جاء سيل عظيم على السالمية "انه  
 وهدم األسواق والحيوانات وغرقت جميعها بحيث غـرق ثالثـة أالف            ،عالزر

  .)٣٤"(إنسان
ويالحظ من خالل هذا النص أن الموصل لم تتعرض لهذا الفيـضان اذ             

 كما أن هناك مبالغـة      ،في السالمية،وان هذا السيل جاء من منطقة الزاب       حدث  
 ويبدو ان مصداقية النص ال      ،كبيرة من خالل ذكر وجود أسواق في هذه القرية          

كمـا أن  )  ٣٥(تتحمل عبارات وجود أسواق ومحال الن السالمية قرية صـغيرة          
د الذين غرقوا    ولعل ما يقصد به عد     ،عدد الذين غرقوا هو ثالثة اآلف شخص        

  .في السالمية وما يجاورها من قرى وأراضي زراعية وليس في القرية وحدها
 
  :الغالء-أ

ذكر المقريزي أن الغالء والرخاء مازاال يتعاقبان في جميـع البلـدان             
 في نطاقهـا الجغرافـي وأسـبابها        ت، لكنها تتفاو  )٣٦(واألقطار منذ بدء الخليقة   

 واالجتماعية التي خلفتها من مكان إلى أخر        ةثار االقتصادي وتوقيت حدوثها،واآل 
عبر التاريخ،والموصل إحدى هذه البالد التي شهدت مجاعات وأوبئـة طـوال            
العصور العباسية وتعددت أسبابها وكان تأثيرها علـى المدينـة فـي مختلـف              

تعرضـت الموصـل للمجاعـة وارتفـاع      ) م٨٢١/هـ٢٠٦(ففي سنة   .النواحي
 فارتفعـت األسـعار     ،بسبب الفيضان الذي حدث في السنة نفسها      األسعار وذلك   

) م٨٢٢/هـ٢٠٧( واستمرت المجاعة إلى سنة      ،) ٣٧(وعانى الناس من قلة الغذاء    
ارتفع الـسعر   : " ومدن أخرى إذ ذكر االزدي انه في هذه السنة         قوشملت مناط 

 وثالثة  وغال بالموصل وسائر بالد الجزيرة والبصرة والكوفة حتى بلغ الكر نيفاً          
وكان ال يجتري احد أن يظهر نموذج الطعام،وإنما يخرج الرجل          ... اآلف درهم 

الشيء في كمه فيبيعه سراً،وربما كاله ليالً خوفاً من النـاس والمجاعـة التـي               
يتبين من خالل هذا النص غياب السلطة بشكل أو بأخر،وفقـدان           ،.)٣٨..."..(كانت

إجراءات تحد من المجاعة كانت غائبة      األمن،في حين أن عجز السلطة بالقيام  ب       
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أيضا،وفي نفس الوقت يبدو أن هناك حركة انتقال بين السكان نـتج عـن تلـك     
المجاعة،وان الناس بدأت تبحث عن مواطن جديدة،وبذلك من الطبيعي أن تتغير           

  .التركيبة السكانية للموصل
يالحظ من هذا النص أن هذه المجاعة امتدت أكثر من سنة وأثرت على             

 كانت السلطة في المدينة التي تعاني أصالً        ،مدينة الموصل فمن الناحية السياسية    
( من مشاكل سياسية والتي كانت تحت حكم الوالي السيد بـن انـس التليـدي                

وبالتالي غابت سيطرته على المدينـة حتـى ان         ) م٨٢٧-٨١٧/هـ٢١٢-٢٠٢
والسلب،وان الـذي  الذي يبيع ويشتري الحدى السلع يبيعها سراً خوفاً من النهب  

يكيل ما ابتاع يكيله ليالً وسراً وخوفاً من الناس الذين كانوا يعـانون مـن قلـة             
الموارد الغذائية، فأقترن الدمار الطبيعي مع سوء أدارة المدينة ممـا أدى إلـى              

 وقد أشار النص بان األمور قد وصلت إلى غاية السوء           )٣٩(اضطراب اقتصادي 
ر االزدي حتى بلـغ الكـر نيفـاً وثالثـة أالف            وان األسعار  ارتفعت كما ذك     

درهم،ويذكر احد التجار المواصلة وهو الحسين بن كميت بن بهلول الموصـلي            
اشـتريت جريـب    : "المحدث التاجر نقالً عن أبيه انه قـال         ) م٩٠٦/هـ٢٩٤(

  )٤٠" (هـ بمائة وعشرين درهم٢٠٧الحنطة بالموصل سنة 
 ،على حركة البيع والشراء أيضاً    ويبدو كذلك ان تأثير هذه المجاعة كان        

التي أصبحت مقتصرة على التجار وأصحاب األموال وان شرائهم كان محدوداً           
 وهذا يدل على إن المدينة كانت قسمين قسم مـن         ،مما أثر على اقتصاد المدينة      

 وقسم  من الفقراء الذي ال يجد ما يسد به رمقه، وبـذلك فـان                ،تجار والمالك 
، وقـد  )٤١( وسائل الري يؤدي إلـى ارتفـاع األسـعار         حدوث الفيضان وإهمال  

ـ ٢٠٩-٢٠٦(استمرت أسعار الطعـام مرتفعـة خـالل سـنوات             -٨٢١/هـ
  .)٤٢()م٨٢٤

وارتفعت األسعار أيضا،إذ ذكر    ) م٩٦٠/هـ٣٤٩( كما حدث غالء سنة     
 ،كان بالبالد غالء شديد وكان أكثره بالموصـل       : "ابن األثير انه في هذه السنة       

 ، )٤٣("  والكر من الشعير ثمانمائة درهم       ،لحنطة الفاً ومائتي درهم   فبلغ الكر من ا   
ـ ٣٤٨(ويبدوان سبب هذا الغالء هو فيضان سـنة          كمـا ان  ،)٤٤()  م ٩٥٩/هـ

الغالء أدى إلى حدوث مجاعة قاسية على أهل الموصل، مما اضطر أهلهـا أن              
النمط مـن    ويبدو إن هذا     ، )٤٥(يفروا إلى الشام ووسط العراق خوفاً من الموت       

الهجرة كان له تأثير فعال في تغير التركيب السكاني بالنسبة للموصل أو المـدن     
 وعادة ما تكون تلك الهجرات علـى شـكل اسـري أو حـسب               ،المهاجر اليها 

  .المناطق،ولم تكن بشكل فردي كما هو الحال في طلب العلم أو التجارة
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  : الحشرات-ب
د، كمـا حـدث سـنة       وهناك نمط أخر من المجاعـات سـببه الجـرا         

حيث شهدت الموصل غالء فاحشاً سببه ظهور الجراد فيهـا          ) م٩٥٣/هـ٣٤٢(
الذي بقي انتشاره أيام مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وارتفاع سعرها اذ             
اثر الجراد في الغالت الزراعية بشكل كبير، ويبدو أن مثل هذه الموجات تـؤثر       

عكس ذلـك علـى األوضـاع اليوميـة     في األوضاع االقتصادية وبالتـالي يـن   
واالجتماعية لكن أثارها لم تكن بمستوى أثار المجاعة التـي اسـتمرت خـالل             

ــنوات  ـــ٢٠٩-٢٠٦(س ــنة  ،)م٨٢٤-٨٢١/ه ــراد س ــر الج ــا ظه   كم
وفتك بالمزروعات التي لم يظهر منها اال القليل بسبب قلـة         ) م١٢٢٤/هـ٦٢١(

  )٤٦(. الغذائية وحدوث مجاعةاألمطار في تلك السنة مما أدى إلى ارتفاع المواد
  : قلة األمطار والمياه-جـ 

ان قلة سقوط األمطار وانعدامها في بعض السنوات تودي إلى حـدوث            
غالء شديداً وزادت األسـعار     ) م١٠٣١/هـ٤٢٣( كما حدث في سنة      ،مجاعات

وفـي ســنة  ، )٤٧(فـي الموصـل بـسبب انحبــاس األمطـار،وتلف الغـالت     
في الموصل فقلت المواد الغذائية باألسـواق       حدثت مجاعة   ) م١٠٤٧/هـ٤٣٩(

 مما أضطر الناس إلى أكل الميتـة ويبـدو ان           ،بشكل كبير تكاد تكون معدومة    
 مما أدى إلـى     ، هو انعدام األمطار في هذه السنة أو العام الذي قبلها          ،سبب ذلك 

حدوث وباء شديد قضى على كثير من أهالي الموصل مثل ما ذكر ابن الجوزي              
 لكن رواية ابن األثيـر  ،)٤٨(خبار بغداد أكثر مما ذكر عن الموصللكنه عرض أ 

 أما تأثير هذه المجاعة في الموصل فإنها أهلكت كثير مـن            )٤٩(كانت نسبياً وافية  
كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية التي يحتاجها المرضـى فبلـغ             ،الناس
، )٥١(طـا  من الشراب بنصف دينار، ومن اللـوز خمـسة عـشر قيرا            )٥٠(المن

، واسـتمرت هـذه     )٥٢ ( والخيارة بقيراط وغيرها من المواد     ،والرمانة بقيراطين 
  .)٥٣() م١٠٤٨/هـ٤٤٠(المجاعة حتى سنة
حصلت مجاعة بسبب ارتفاع األسـعار      )  م١١٢٤/هـ٥١٨(  وفي سنة 

، )٥٤(وعم القحط في الشام  والموصل والجزيرة وديار بكر وكثير مـن الـبالد             
فـي  " سبب هذه المجاعة والغالء انـه     ) ١١٦٠/هـ٥٥٥ت(وذكر ابن القالنسي    

" في كانون وكانون وأكثر شباط وتلف الـزرع       ...شتوة هذه السنة احتبس الغيث    
 مما أدى إلى قلة األقوات وغالء األسعار ودام ذلك أكثر من سـنة حيـث                )٥٥(

، إن وقـوع الموصـل بهـذه     )٥٦(م١١٢٥/هـ٥١٩(استمرت المجاعة إلى سنة     
عن غياب االهتمـام بـالري أو إن اعتمـاد الزراعـة فـي       الظروف هو ناتج    

السيما محاصيل الحبوب على مياه اإلمطار، وبذلك فان عـدم سـقوطها    ،المدينة
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أو انعدامه فتدخل المدينة    ،خالل الشتاء والربيع قد يؤدي إلى قلة الناتج الزراعي        
 في نمط المجاعة التي تتزامن مع عدم وجود ما يخزن من المحاصيل وتزايـد              

  .الحركة السكانية  المحلية واإلقليمية
اشتد الغالء فـي أكثـر الـبالد ومنهـا      ) م١١٧٨/هـ٥٧٤( وفي سنة   

ـ ٥٧٥(الموصل مما أدى إلى حدوث مجاعة امتدت إلى سنة            )٥٧()م١١٧٩/هـ
وذكر سببها إن الناس    ،وذكر ابن األثير الذي كان شاهد عيان على هذه المجاعة         

إن أعجب ما رأيت  بتلك السنة،إنني كنـت         "ر  كما ذك ،خرجوا يستقون فلم يسقوا   
فبينما ،، وقد قصدت مدرسة بها اسمع على مدرسها شيئا من الحديث          ةفي الجزير 
إذ جاء تركماني يشكو الجوع فبكـى، فأرسـلت مـن اشـترى لـه            ،أنا جالس 

مجاعة أخرى في الموصل وكان     ) م١٢٢٤/هـ٦٢١( كما حدث سنة   ،)٥٨("خبزا
 مما أدى إلى قلة     ، أوقاتها متفرقة ال يستفاد منه الزرع      سببها قلة أالمطار،وكانت  

، فمسالة تـأخر األمطـار      )٥٩(المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وحدوث المجاعة     
تدل على ان الزرع كان بحاجة إلى أمطار مناسبة ومنذ بدايـة حلـول فـصل                

) م١٢٢٥/هـ٦٢٢( وقد استمرت هذه المجاعة إلى سنة        ،الشتاء وليس في نهايته   
مما أدى إلى انتشار وباء في الموصل في هذه السنة،هلك كثير من الناس، بسب              

، وكان ابن األثير شاهد عيـان علـى هـذا        )٦٠(رأكلهم الميتة والكالب والسنا ني    
 ،)٦١(الوباء ويذكر ان شيخه الخطيب الطوسي توفي بهذا الوباء في هـذه الـسنة    

 قلة األمطار مما أدى     بسب) م١٢٢٦/هـ٦٢٣(واستمرت هذه المجاعة إلى سنة      
ممـا  ) م١٢٢٦/هـ٦٢٤(، واستمرت هذه المجاعة إلى سنة       )٦٢(إلى قلة الغالت  

 )٦٤( ان الحنطة بلغت كل مكوكين     )٦٣(أدى إلى ارتفاع األسعار إذ ذكر ابن األثير       
بالموصلي بدينار وقيراطين، والشعير كل ثالثة مكاكيـك بالموصـلي بـدينار            

ـ ٦٢٥(مجاعة إلى سـنة   وقيراطين أيضا، واستمرت هذه ال     لكـن  ) م١٢٢٧/هـ
اال ان  ...في هذه السنة رخصت األسعار    " ان:األسعار رخصت وذكر ابن األثير    

 )٦٥" (الرخص لم يبلغ األول الذي كان قبل الغالء 
أن المتابع لنصوص ابن األثير يجد انـه كـان حريـصا علـى ذكـر            

ـ ٦٢١(األوضاع االقتصادية وقلة األمطار ابتداءا من سنة         إلـى  ) م١٢٢٤/هـ
 ،وهذا يدل على أثر األمطار في حياة الناس بالموصـل         ) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(سنة

لكنه تجاهل  ،ولها أهميتها وقيمتها التاريخية   ،السيما وانه يدون أخبار قد عاصرها     
مما يدل على عجزها باتخاذ أي شيء يحـد مـن هـذه             ،تماما إجراءات السلطة  

  .المجاعات وموجات الغالء
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  :األوبئة -د
 مدينة الموصل خالل مـدة البحـث انتـشار بعـض األوبئـة              شهدت

واألمراض التي فتكت في سكانها مما أدى إلى حدوث مجاعات، كما حدث سنة             
وكثر المـوت   ، )٦٦(حيث انتشار وباء عظيم وهو الجدري     )  م١٠٣١/هـ٤٢٣(

ليس في الموصل فقط بل في جميع بالد الشام وخراسان وغزنة وغيرهـا مـن        
أشهر،إذا أورد ابن الجوزي نصاً يبين ذلـك        ) ٦(ا الوباء لمدة    المدن،واستمر هذ 

استمر الجدري في حزيران وتموز وأب وأيلول وتشرين األول والثاني،          :"قائالً  
 مما أدى إلى هالك وموت كثيـر مـن   ،)٦٧"(وكان في الصيف أكثر من الخريف  

عة أحصي بالموصل انه مات به أرب      ")٦٨(أهالي الموصل فذكرت بعض المصادر    
 مما يدل انه كان متفشياً في الصغار أكثر من الكبار،وانه مـرض             ،"اآلف صبي 

لم تخـُل دار مـن مـصيبة لعمـوم          "ُمعٍد وانتشر بشكل كبير بالموصل بحيث       
  )٦٩"(المصائب وكثرة الموت

  وإذا كان ذلك الوباء قد نال من األطفال الذين يمكن استبعاد المبالغـة             
يؤثر على مستويات الفئات العمرية فـي المدينـة          فان ذلك س   ،في أعداد وفياتهم  

وان له اثأراً نفسية إلى جانب اآلثار االجتماعية، في حين نجد بعد سنتين انتشر              
وعلى ) م١٠٣٣/هـ٤٢٥( سنة   )٧٠(مرض آخر في الموصل وهو علة الخوانيق        

الرغم من عدم وجود معرفة بمتوسط العمر خالل هذه الفترة،أال انـه يبـدو إن             
ا المرض قد اثر على متوسطي العمر في المجتمع الموصلي، وانه كـان   مثل هذ 

مرضاً سريع االنتقال فإذا أصاب شخصاً انتقل إلى أفراد أسرته سريعاً،إذ ذكـر             
  )٧١"(يسد بابها لموت أهلها"ابن األثير إن الدار كانت 

ــنة  ــي س ـــ٤٤٥(وف ــيبعة   ) م١٠٥٣/ه ــي اص ــن أب ــر اب ذك
ي الموصل ولم يذكر اسمه أو تفاصـيل        إن وباء انتشر ف   ) م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(

، فيبدو انه  حصل ذلك الوباء من تأثير تلك المجاعـات التـي شـهدتها     )٧٢(عنه
ظهر وباء آخر وغلت األسعار فبلغ الكر       ) م١٠٥٦/هـ٤٤٨(الموصل، وفي سنة  

 ويظهر إن قلـة     ،)٧٣(من الحنطة تسعين ديناراً بعد أن كان نيفا وعشرين ديناراً         
 في غالء األسعار وحصول هذه المجاعة التي كان تأثيرهـا           األمطار هو السبب  

وعـدمت  : " وقد ذكر ابن الجـوزي       ،على الفقراء كبيرا حيث عانوا من الغالء      
، وعم هذا   )٧٤"(االشربة وفسد الهواء وكثر الذباب فكان يموت في اليوم ألف نفس          

لعدد يدل  ، ويبدو إن هذا ا    )٧٥(الوباء الحجاز والجزيرة ومصر وغيرها من البالد      
على كثرة الذين ماتوا بهذا الوباء  وانه انتشر في مساحات واسـعة لـيس فـي     

  .الموصل  فقط بل امتد إلى غيرها من المدن
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انتشار وباء كان علـى     ) م١٠٧٦/هـ٤٦٩(كما شهدت هذه المدينة سنة      
وقد أدى إلى موت كثير من أهـالي  " بالجزيرة والعراق والشام" هامش ما حدث    

ث بقيت كثير من المحاصيل الزراعية لم تحصد ألنه لم يوجد من            الموصل، بحي 
كان وباء عظيم وموت كثير،حتى     "فوصف ابن األثير ذلك بقوله    ،يقوم بهذا العمل  

 ويظهـر  ،)٧٦("بقي كثير من الغالت ليس بها من يعملها لكثرت الموت في الناس   
سـكان  من سياق النص أن ذلك الوباء لم يقتصر على المدينة فحـسب بـل ان           

 وبالتالي فان من أهم أثار ذلك الوباء هـو    ،أطرافها كان لهم النصيب األكبر منه     
  وجود من يوفر المحاصيل والحاجة اليومية للناسغياب اليد العاملة، وعدم 

 ر، وال تتـوف )٧٧(انتشر وباء في الموصـل   ) م١١٧٧/هـ٥٧٣(وفي سنة   
خين الموصليين  معلومات عن ذلك المرض،على الرغم من معاصرة كبار المؤر        

له مثل ابن األثير، ويبدو انه لم يكن بمستوى األوبئة التـي تـستحق أن تـذكر           
انتشرت أمراض كثيـرة فـي      )  م١١٧٩/هـ٥٧٥(تفاصيله وأسبابه، وفي سنة     

 حيث  ،)٧٨(مالموصل نتيجة المجاعة التي حصلت بها  في هذه السنة مثل السرسا           
 الذي انتـشر سـنة      )٧٩(السل وكذلك مرض    ،مات فيه كثير من أهالي الموصل     

وكان األمير سـيف    ) م١١٧٩/هـ٥٧٥(نتيجة مجاعة سنة    ) م١١٨٠/هـ٥٧٦(
، )٨٠(أصيب بهذا المرض فمات  )  م١١٨٠-١١٦٩/هـ٥٧٦-٥٦٥(الدين غازي   

ويبدو ان ذكر ابن األثير لهذه التفاصيل يعود ألمرين األول انه شاهد عيان وقد              
لتالي فهو على اطالع مباشر، واألمر       وبا ،تأثر بما حدث من جراء تلك المجاعة      

الثاني هو اتصاله باألسرة  الزنكية وفي خدمتها فمن الطبيعي إن يـذكر سـبب               
  .وفاة  هذا األمير

  : الزالزل-٣
وهي أحدى الظواهر الطبيعية ناتجة عن حركات واهتزازات تموجيـة            

أو ،  وقد يكون الزلزال شديدا يشعر بـه اإلنـسان          ،)٨١(تصيب القشرة األرضية  
،  وقد  ورد لفظ الزلزلـة فـي   )٨٢(يكون ضعيفا ال تسجله أجهزة رصد الزالزل  

  )٨٣"(ذَا زلِْزلَِت األرض ِزلْزالَهاإ :"وتعالى القرآن الكريم إذ قال اهللا سبحانه

وقد أجريت احدى الدراسات الحديثة على الزالزل ولوحظ أنها تكثر في           
 ومن المعروف ان الموصـل ضـمن     ،)٨٤(الشمال والشمال  الشرقي من العراق     

 ولم توجد معلومـات     ،تلك المناطق لكنها ليست ضمن الخط الزلزالي المعروف       
الـسابع  /عن حدوث الزالزل في الموصل خالل القرنين األول والثاني الهجريين       

 ،سـيادة الثقافـة الـشفاهية   : ويبدو ان هناك عدة أسباب منها    ،والثامن الميالديين 
 وانـشغال   ،دى إلى تجاهل مثل ذكـر تلـك الظـواهر         وعدم تدوين األحداث أ   

المؤرخين باألحداث السياسية وعدم تناولهم الجوانب االقتصادية واالجتماعيـة،         
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فضال عن انشغالهم بالعلوم الدينية، وان غياب تدوين كتب التاريخ المحلي  كان             
 وقـد   ،من أهم أسباب عدم وصول معلومات عن الزالزل خالل هذين القـرنين           

التاسع الميالدي حيـث  / معلومات عنها ابتداءا من القرن الثالث الهجري       توفرت
،وكان تأثيره االجتمـاعي    )م٨٤٦/هـ٢٣٢(تعرضت الموصل إلى زلزال سنة      
حيث مات حوالي خمسين ألـف شخـصا،        ،والعمراني عظيما على هذه المدينة    

فضال عن ان هذا الزلزال هـدم كثيـراً مـن األبنيـة والبيـوت فـي تلـك                   
،يالحظ انه في الوقت الذي يتم عرض هذه الزالزل وآثارها ال يمكـن             )٨٥(السنة

 ففي الرواية السابقة يبدو أن خمـسين        ،أن نتجاهل المبالغات في أعداد الضحايا     
ألفا من الذين لقوا حتفهم،أعداد ال يمكن قبولها إذا ما علمنا ان سـكان المدينـة                

ل هذا العـدد،إذا فرضـنا ان       آنذاك بالمجمل ال يساوي هذا العدد،لكن يمكن قبو       
الموصل وأطرافها قد وقع فيها الزلزال وهذا شيء طبيعي الن مساحة الزالزل            

 فضال عن ما سبق فان عـدم ذكـر االزدي مثـل تلـك     ،تأخذ اتجاهات واسعة  
يجعلنا ال نقبل بأعداد الضحايا التـي       ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(الكارثة في أحداث سنة     

في " انه )٨٦(فقد جاء في المنتظم   ) م٩٨٦/هـ٣٧٦(وردت في الرواية،أما في سنة      
شهر رجب ورد الخبر بزلزلة كانت بالموصل هـدمت كثيـرا مـن المنـازل               

،يالحظ في رواية ابن الجوزي عدم أعطاء أعداد        "وأهلكت خلقا كثيرا من الناس    
كانت زلزلـة   ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠(محددة بل قدم وصفا مطلقا، وفي أحداث سنة         

ة وفق ما ذكر ابن األثير فخربت كثير من الـدور           قوية بالموصل استمرت ساع   
 ويبدو أن هذه الرواية التي ذكرهـا وال يـشير إلـى مـصدره فـي                 ،واألبنية
، فيها مبالغة  في مدة الزلزال لكن ال نستبعد ان تكـون مثـل هـذه                 )٨٦(ذكرها

وانها كانت متقطعة خالل ساعة من الزمن، لكن ذلك الزلزال          ،الزالزل ارتدادية 
  .أن ليس لها تأثيرات السيما بعض اآلثار العمرانيةال يعني 
 عدة زالزل كان حدوثها مـع العقـود الثالثـة           )٨٧(وقد ذكر ابن األثير     

حيث حدث زلزال سنة    ،الثاني عشر الميالدي  /األولى من القرن السادس الهجري    
ـ ٥٢٩(وسنة  ) م١١٢٩/هـ٥٢٤(وسنة  ) م١١٢١/هـ٥١٥( وال ) م١١٣٤/هـ

لومات عن هذه الزالزل سوى انه ذكرها بشكل عرضـي           ابن األثير أي مع    ميقد
، فضال عن عدم    "ذكر عدة حوادث  "خالل ذكره فقرة خاصة جاءت تحت عنوان        

ذكره إلى إجراءات األمراء السالجقة في الموصل أو من بعدهم االتابك عمـاد             
أو حتى إجراءاتهم فـي أصـالح       ،الدين زنكي في أصالح تأثيرات هذه الزالزل      

عي للمدينة  والذي يعد السور والقلعة في مقدمة المصدات الدفاعية،           النظام الدفا 
ورد الخبر في صفر بـأن      ):"م١١٣٧/هـ٥٣٢(وذكر ابن القالنسي انه في سنة       

زلزلة عظيمة جاءت بالجزيرة وأعمال الموصل وقيل أنها أهلكت عـدة مواقـع      
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ــذه   )٨٨".(من األرض وهلك فيها خلق كثير وافر من أهلها ــن ه ــر م ويظه
 في  ، وان الموصل قد تأثرت به     ،لرواية ان مركز هذا الزلزال كان في الجزيرة       ا

حين ان عظم الكارثة وآثارها أدى إلى وصول الخبر إلى دمشق محل إقامة ابن              
  .ألقالنسي
وقد يحدث الزلزال أكثر من مرة في نفس الوقت والـسنة كمـا حـدث         

ـ   ) م١١٦٩/هـ٥٦٥(سنة عمت الموصـل  ،ةإذ كانت زالزل عظيمة متتابعة هائل
، فبلغ الرعب لمن نجا كل مبلغ بحيث ال يقدر النـاس أن             )٨٩(وغيرها من البالد  

يأووا إلى بيوتهم السالمة من الخراب  خوفا من الزلزلة، فأنها عاودتهم أكثر من              
، ويظهر  هنا األثر النفسي واضـحا        )٩٠(مرة وانهمك الناس في إعادة الحصون     
ه الزلزلة المتتابعـة،مع العلـم ان األثـر    حيث رعب الناس في الموصل في هذ      

النفسي كان مالزما للسكان في جميع الهزات األرضية سواء المتتابعة منهـا،أم            
، كمـا تعرضـت الموصـل سـنة         )٩١(التي كانـت علـى فتـرات متباعـدة        

،وأيضا حدث زلـزال سـنة      )٩٢(إلى زلزال  لم تذكر أثاره       ) م١٢٠١/هـ٥٩٧(
كثر البالد، مصر، والشام وبـالد الـروم   وكان عظيما عم أ  ) م١٢٠٣/هـ٦٠٠(

، ويبدو ان هـذا الزلـزال    )٩٣(والجزيرة ووصل إلى الموصل وغيرها من البالد      
كان قوياً كباقي الزالزل التي ضربت الموصل لكن مداه الجغرافي أوسع بكثير،            
في حين ال يمكن قياس اآلثار التي أصابت الموصل مع باقي المدن المـذكورة              

  . وانه ال تتوفر معلومات وافية عن آثارهسابقا،السيما
فقـد  ) م١٢٠٧/هـ٦٠٤(وقد تكون الزالزل غير قوية مثل زلزال سنة           

زلزلت األرض  ،في هذه السنة ليلة األربعاء بقين من رجب       :"ذكر ابن األثير انه     
 ولم تكن بها شديدة، وجاءت األخبـار مـن   ،وقت السحر وكنت حينئذ بالموصل 

،يبدو ان الزلزال لم يكن قويا      )٩٤("  زلزلت، ولم تكن بالقوية    كثير من البالد بأنها   
ولم يترك أثار فقد كان خفيفا جـدا،        ،حسب قول ابن األثير الذي يعد شاهد عيان       
وزلـزال سـنة    ،)م١٢٢٥/هـ٦٢٢(وتكررت هذه الحالة أيضا في زلزال سنة        

هر أنها  ، حيث لم تترك هذه الزالزل األخيرة أية أثار فيظ         )٩٥)(م١٢٢٦/هـ٦٢٣(
  كانت خفيفة بحيث لم تدون آثارها

   سوء الطقس-٤
 ان التقلبات الجوية وموجات ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها           

من أهم العوامل التي تـؤدي إلـى حـدوث جفـاف أو تلـف               ،وهبوب الرياح 
المحاصيل الزراعية،وبالتالي فان ذلك له آثار اقتـصادية واجتماعيـة وأحيانـا            

 ان ذكر أخبار سوء الطقس تأتي في كتب التاريخ مـن بـاب              سياسية، في حين  
العبرة والموعظة والحدث النادر،أكثر من كونها أسـباب ألحـداث سياسـية أو      
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اقتصادية، وأول أشارة وردت عن سوء الطقس في الموصل، كانت قد ذكـرت             
لهبوب ريـاح   ) م٨٤٨/هـ٢٣٤(، إذ تعرضت هذه المدينة سنة       )٩٦(في المصادر 
هد الموصـل مثلهـا واسـتمرت حـوالي شـهرين حيـث ذكـر               قوية لم تش  
فـدام ذلـك   ،أصاب الناس ريح شديدة وسموم لم يعهد قبلهـا مثلهـا       "األصفهاني

ابتدأ في اليوم الثالث من حزيران إلى آخر يوم مـن           ،واتصل نيفا وخمسين يوما   
يظهـر إن هـذه     )٩٧... "(  أال أهلكتها   ة وال شجر  ةفما مرت ببشر وال داب    ... تموز
مما كان لـه تـأثير علـى        ،واستغرقت عدة أيام  ،اح كانت في فصل الصيف    الري

وعطلـت  ،حيث منعت الناس مـن االنتـشار فـي الطرقات   ،الجانب االقتصادي 
األسواق عن الباعة، وحالت بين أهل القرى والمدينة لحمل الميـرة والغـذاء،             
فضالً عن هالك كثير من المحاصيل الزراعية الصيفية التي صـادف زرعهـا             

  .ل شهري حزيران وتموزخال
إلى هبوب رياح صفراء    ) م٩١٠/هـ٢٩٨(كما تعرضت الموصل سنة       

حارة فمات لشدة حرها خلق كثير،ويظهر ان مثل تلك الرياح لم تكـن مألوفـة               
،  أما في سـنة      )٩٨( وإنها طارئة على طقسها المعتدل نسبيا      ،لدى سكان الموصل  

وصل ريح شديد،فيها حمـرة     هاجت بالم :"ذكر ابن األثير انه   ) م٩٣١/هـ٣١٩(
شديدة، ثم اسودت حتى ال يعرف اإلنسان صاحبه، وظن الناس ان القيامـة قـد          

 إن مثل تلك العواصف الترابيـة   )٩٩(،"فكشف ذلك ،ثم جاء اهللا تعالى بمطر      ،قامت
 فـإذا  ،وان أوقاتها تتغير ،عادة ما يكون مصدرها الجزيرة العربية أو بادية الشام        

 بل في بـاقي الفـصول   ،فإنها لم تكن في فصل الصيف كانت مصحوبة بأمطار    
األخرى في حين ان آثارها المؤقتة النفسية ال تتجاوز اآلثار االقتـصادية عنـد              

  .حدوث الفيضانات واألوبئة
ورد :"ورد عند ابن الجوزي نصاً جاء فيه      ) م١٠٣٣/هـ٤٢٥(وفي سنة     

فـق فـي هـذا       ان ريحاً سوداء هبت بنصبيين وات      ،كتاب من الموصل ذكر فيه    
السيما في الناس وكان معظمه بالخوانيق وكان مثل        ،الوقت كثرة الموتان ببغداد   

يبـدو ان مـرض     ، )١٠٠"(حتى كانت الدور تسد على أصحابها       ...ذلك بالموصل 
الخوانيق المقصود به هو مرض تنفسي ينتج عن ورم عند القـصبة الهوائيـة               

المدينـة تلوثـت بـالهواء       كذلك يبدو ان     ،فيصاب المريض باالختناق والموت   
 السيما وان بعض البيوت ظلت بها الجثث ولم تدفن وفق مـا ورد فـي               ،الفاسد

ريـح سـوداء    ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨( كما هبت  على الموصل سنة      ،النص السابق 
عظيمة مصحوبة بسقوط رمل احمر وتراب كثير، مما أدى إلى قلع كثير مـن              

ه األحـداث التـي ال تتجـاوز         أال انها استمرت لساعات قليلة،ان هذ      ،األشجار
، كـذلك   )١٠١(الساعات مجرد ذكرها يدل على وقعها على الناس في ذلك الوقت          
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هبت ريح سوداء مظلمة ال يكاد اإلنسان يرى        ) م١١٧٩/هـ٥٧٥(نجد في سنة    
 وذكر ابن األثير الذي عاصر هذه الحادثة أنهـا لـم تـستمر طـويال                ،صاحبه

  .)١٠٢"( ثلث الليلاستمرت...وكنت حينئذ بالموصل:"قائال
كما تعرضت الموصل النخفاض كبير في درجات الحرارة فكان هنـاك          

ـ ٢٥٦(برد شـديد سـنة      اهلـك األشـجار  والثمـار والحنطـة          ،)م٨٦٩/هـ
مما أدى ذلك   ،والشعير،وهي أهم الحبوب التي يعتمد عليها اإلنسان في الموصل        

 ،غذائية التي تستهلك  فلم يبق شيء من المواد ال     ، إلى تدمير المحاصيل الزراعية     
مما أدى إلى االعتماد على خزين السنة التي سبقتها وتسببت هذه الظروف  إلى              

-٢٥٦(عدم دفع جباية الخراج إلى أمير الموصل اتكـوتين بـن اسـا تكـين              
-٢٥٦(الذي حكمها في خالفـة المعتمـد علـى اهللا         )  م٨٧٢-٨٦٩/هـ٢٥٩
واردات السلطة في    وبالتالي أدى إلى حدوث نقص في        ،)م٨٩٢-٨٧٠/هـ٢٧٩

، وقد ورد عند ابن األثير عدة روايات فيها مبالغة حول أنجمـاد             )١٠٣(هذه السنة 
نهر دجلة في حين ذكرها يدل على سوء الطقس الذي مرت به المدينة فقد ذكر               

نتيجة النخفاض كبير فـي درجـات       ) م٨٧٩/هـ٢٦٦(انه تجمد نهر دجلة سنة    
ان نهـر دجلـة     )١٠٥(ت المصادر   ذكر) م٩٢٦هـ٣١٤(، وفي سنة  )١٠٤(الحرارة

المحدث وسط دجلة على الـثلج  ) م١٠/هـ٤ت ق (تجمد بأسره وجلس أبي زكرة    
ثم انكسر البرد بريح وأمطار غزيرة،يبدو من هـذه         ،يحدث ويكتب  عنه الحديث    

الرواية ان فيها الكثير من المبالغة،إذ ال يعقل إن محدث مثل هذا يجلس وسـط               
 أو مكان  آخر آنـذاك        ،فلم تكن له دار أو مجلس     الجليد ويدرس وحوله تالميذ،أ   

  في الموصل ليجلس ويملي الحديث ؟
جاء برد شديد على مدينة الموصـل أدى        ) م١٢٢٦/هـ٦٢٣( وفي سنة   

إلى تدمير المحاصيل وتلفها، واختلفت أقاويل الناس في حجم البردة فقيـل بلـغ              
ى حـدوث غـالء     مما أدى إل  ، وقيل رطل، وقيل غير ذلك     ،وزنها  مائتي درهم   

 لكنه يبدو ان له وقعا علـى       ، عنصر المبالغة في وزن البردة     ىومجاعة،وال يخف 
  )١٠٦.(الناس حتى أنهم يستشهدون في ذلك الحدث

 
  :تبين من خالل البحث عدة أمور أثرت على مدينة الموصل أهمها

ر ان تلك الكوارث واألوبئة لها آثار اقتـصادية ارتبطـت بـشكل أو بـآخ            :أوال
 وأصبح الفقـر    ،بتراجع المستوى ألمعاشي لمدينة الموصل إلى أدنى المستويات       

والعوز هو الغالب على سكان المدينة، وتوقف الحياة الزراعية وبالتالي انعكـس      
  .ذلك على الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية للمدينة
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الطبيعـة  خلقت الكوارث واألوبئة آثار اجتماعية جسيمة منهـا اخـتالف           :ثانيا
السكانية في الموصل من خالل نزوح بعض سكانها إلى مناطق أخرى بـسبب             
األزمات االقتصادية أو األوبئة أو موت الكثير من أطفال المدينة وشيوخها بسب            

  .موجات األوبئة المتكررة
من خالل البحث  والدراسة نالحظ إن السلطة وقفت عاجزة عن معالجـة             : ثالثا

وبئة سواء فترة الحكم العباسي المباشر أم فترة الدويالت         آثار تلك الكوارث واأل   
 التي حكمت الموصل مثل الدولة الحمدانية ومـن         ةالمستقلة في العصور العباسي   

بعدها العقيلية وحتى حكام الموصل السالجقة والزنكيون كانوا في محل عجـز            
ـ ،أمام تلك الكوارث  در مـا  في حين ان ذلك لم يكن تقصيراً من تلك السلطات بق

  .عجزت أي سلطة من  فعل أي شيء السيما األمراض واألوبئة
من خالل النصوص المتناثرة يبدو ان أعمال وريف الموصل كانتا أكثـر        : رابعا

 ولعل ارتفاع المدينة فـي جانبهـا     ،تعرضا للفيضانات من مدينة الموصل نفسها     
  .الغربي كان من أسباب عدم تعرضها لفيضان النهر المحاذي لها

يالحظ ان المصادر التي تناولت تلك الكوارث واألوبئة كانت من كتـب      : مساخا
التاريخ العام الحولي مثل كتاب المنتظم البن الجوزي وكتـاب الكامـل البـن              
األثير،ويبدو ان حرص هذه المصادر على ذكر الحوادث المهمة خالل السنوات           

  . رها من المدنكان سببا لذكر الكوارث في الموصل وغي،لتكون عبرة وموعظة
_ 

محمد مصطفى  :إغاثة األمة بكشف الغمة، قام بنشره     ،أبو العباس أحمد بن علي    ،المقريزي )١(
 مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة         ،)١٩٥٧:القـاهرة (،٢ط،زيادة وجمال الدين الـشيال    

  .١والنشر،ص
ــسلمان )٢( ــوي ،ال ــدين الراشــدي واألم ــي العه ــاجود أحمد،الموصــل ف ، ١ط،عبد الم
الموصـل  ،محمد نزار حميد  ،الدباغ:؛للمزيد ينظر ٢٧ مطبعة الجامعة،ص    ،)١٩٨٥:الموصل(

)  الثالث عـشر المـيالدي       –التاسع  / السابع الهجري    –القرن الثالث   (في المصادر البلدانية    
  .وما بعدها١٩ ص، كلية التربية،)٢٠١٠:جامعة الموصل (،أطروحة دكتوراه غير منشورة

محمد جابر عبد العال     :تحقيق،المسالك والممالك ،رسيإبراهيم بن محمد الفا   ،اال صطخري  )٣(
 صورة  ،أبو القاسم بن محمد بن علي     ،؛ابن حوقل ١٥٣ص،دار القلم ،)١٩٦١:القاهرة(الحسيني،
 احمد بن محمد بن إدريس      ،؛اإلدريسي١٩٤،دار الكتاب اإلسالمي،ص  )ت/د:القاهرة(األرض،
  .٢/٦٥٩مكتبة الثقافة الدينية،مج،)١٩٩٤:القاهرة(نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق،،الحموي

محمـد عبـد الـرحمن      :تقـديم ، معجم البلدان  ،ابو عبد اهللا شهاب الدين    ،ياقوت الحموي  )٤(
  .٤/٣٣٩،دار أحياء التراث العربي،  ج)١٩٩٦:بيروت(المرعشلي،

،مطبعـة  )١٨٩١:ليـدن (احمد بـن عمر،كتـاب االعـالق النفيـسة،        ،ابن رسته :ينظر )٥(
 نماك كوكبي : تصحيح،تقويم البلدان ،بن نور الدين علي   ؛أبو الفداء،إسماعيل   ٩٥-٩٤بريل،ص

  .٥٣،دار الطباعة السلطانية،ص)١٨٤٠:باريس(،ديسالن
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؛المقدسي،شمس الدين محمد بن أحمد،أحسن  التقاسيم ١٩٤ابن حوقل،صورة األرض،ص )٦(
شهاب الدين أحمد بن ،؛العمري١٣٧ص،، مطبعة بريل)١٩٠٦:ليدن(،٢ط،في معرفة األقاليم
،دار الكتب )١٩٢٤:القاهرة(أحمد زكي باشا،:مسالك األمصار،تحقيق،هللايحيى بن فضل ا

  .١/٢٩٣المصرية،
  .١٩٨صورة األرض،ص،ابن حوقل )٧(
ديوان الـسري  ،السري الرفاء،أبو الحسن الـسري بـن أحمـد بـن الـسري الكنـدي            )٨(

  .٢/٢٧٨ دار الرشيد،،)١٩٨١:بغداد(حبيب حسين الحسني،:الرفاء،تحقيق
 االقتصادية والسكانية لألمراض المستوطنة والمنتـشرة فـي         اآلثار(المختار،مهند نافع،  )٩(

،بحـث منـشور فـي مجلـة آداب         )األمصار اإلسالمية خالل العصور اإلسالمية األولـى      
  .٣٣٧،ص٥٠،العدد)٢٠٠٨:جامعة الموصل(الرافدين،

أبو العباس أحمد بن علي،كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطـط واآلثـار            ،المقريزي ) ١٠(
  .١/٤٨،مكتبة الثقافة اإلسالمية،)ت/د:القاهرة(لمقريزية،الشهير بالخطط ا

مختـصر كتـاب    ،أحمـد بـن محمـد الهمذاني      ،؛ابن الفقيه ٩٩ص،االعالق،ابن رسته  ) ١١(
  .١٥٩ص،،مطبعة بريل)١٨٨٤:ليدن(البلدان،

محمد باسـل عيـون     :وضع حواشيه ،الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر،كتاب الحيوان      ) ١٢(
أبـو القاسـم عبيـد      ،؛ابن خرداذبـة  ٢/٣٢٥لعلمية،مج،دار الكتب ا  )٢٠٠٣:بيروت(،٢ط،السود

ــك ،اهللا ــسالك والممالـ ــداد(،المـ ــى ،)١٩٨٩:بغـ ــة المثنـ ــن ٧٠ص،مكتبـ ؛ابـ
أحسان :تحقيق،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة   ،علي بن بسام  ،؛الشنتريني١١٨ص،مختصر،الفقيه

ــاس ــروت(،١ط،عب ــة، ) ١٩٧٩:بي ــوي  ٤/٤٩٧ ق٢ج،دار الثقاف ــاقوت الحم ــم ،؛ي معج
  .٤/٣٤٠البلدان،مج

 أحسن  ، ؛ المقدسي  ١٩٤ص، صورة األرض  ، ؛ ابن حوقل   ٥٣ص،المسالك،االصطخري ) ١٣(
  .٣٤٠ /٤مج، معجم البلدان، ؛ ياقوت الحموي١٣٨ص،التقاسيم

  .٤/٣٤٠معجم البلدان،مج،ياقوت الحموي )١٤(
،دار )١٩٦٠:بيروت(زكريا بن محمد،آثار البالد وأخبار العباد،،يالقز وين )١٥(

  .٤٦١صادر،ص
،مطبعـة المجمـع العلمـي      )١٩٩٠:بغـداد (خراج في العـراق،   صالح أحمد، ال  ،العلي ) ١٦(

عبــد العزيز،تــاريخ العــراق االقتــصادي فــي القــرن الرابــع ،؛الدوري٥٤ص،العراقــي
  .٧٢ الوحدة العربية،صت،مركز دراسا)١٩٩٩:بيروت(،٤الهجري،ط

 ،المجاعات وأزمات الغالء في عصر الراشدين وبنـي أميـة         ،مهند نافع خطاب  ،فتحي ) ١٧(
  .١٥٧ص، كلية اآلداب،)٢٠٠٠:جامعة الموصل (،غير منشورةرسالة ماجستير 

علـي  :تحقيق،أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسـم،تاريخ الموصـل           ،االزدي ) ١٨(
  .٢/٣٦٢،لجنة أحياء التراث اإلسالمي،)١٩٦٧:القاهرة(حبيبة، 

القطيعة هي األرض التي يعطيها السلطان لمن يريد،وقطيعـة أبـي     :قطيعة أبو العباس   ) ١٩(
اس هي األرض التي أقطعها الخليفة ابو العباس لوائل بـن الـشحاجي االزدي الموصـلي                العب

  .٢/١٥٨تاريخ،،، ينظر االزدي)م٧٥٣/هـ١٣٦(بربض مدينة الموصل األسفل سنة
وهي القطيعة التي اقطعها الخليفة أبو جعفر المنصور عبـد اهللا بـن      :قطيعة أبي جعفر   ) ٢٠(

(  الموصلي في الـربض األسـفل، وذلـك سـنة       محمد بن علي إلى وائل بن الشحاجي االزدي       
  .٢/١٧٢تاريخ،،االزدي: ينظر،)م٧٥٦/هـ١٣٩
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٢( ويساوي الكر الواحـد    ،وهو احد أنواع المكاييل   :الكر ) ٢١( ، هنـتس   :ينظـر ،كغم)٩٢٥
ــا فــي النظــام المتري،فالتر كامــل :ترجمــة،المكاييــل واألوزان اإلســالمية ومــا يعادله

  .٦٩األردنية،ص منشورات الجامعة ،)١٩٥٥:األردن(،العسلي
  .٢/٣٦٢،تاريخ،االزدي )٢٢(
  .٢/٣٩٩،تاريخ،االزدي )٢٣(
  .٢/٤٢٢تاريخ،،االزدي )٢٤(
 الكامل فـي    ،أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد          ،ابن األثير :ينظر ) ٢٥(

  .٦/٩٥دار الكتب العلمية، ،)٢٠٠٦:بيروت(، ٤ط،محمد يوسف الدقاق:تصحيح،التاريخ
  .٦/٩٥،الكامل:ينظر )٢٦(
تحرير الموصل وتمصيرها فـي عهـد       (،هاشم يحيى ،المالح:صيل ينظر لمزيد من التفا   ) ٢٧(

دار الكتب للطباعة   ،)١٩٩٢:الموصل(،بحث منشور في موسوعة الموصل الحضارية     ،)الراشدين
  .٢/٣٠،والنشر

، ١ط،المنتظم في تاريخ الملـوك واألمـم  ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي    ،ابن الجوزي  ) ٢٨(
  .٦/٣٩٠ة المعارف العثمانية،مطبعة دائر،)هـ١٣٥٧:حيدر آباد الدكن(
مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثالثة أيام وهـي فـي            : سنجار ) ٢٩(

  .٣/٧٨مج، معجم البلدان،ياقوت الحموي:  ينظر،لحف جبل عال في وسطها نهر جاٍر
  .٢٨٥-٨/٢٨٤المنتظم،،ابن الجوزي )٣٠(
  .١٢٦ص،أحسن التقاسيم،المقدسي ) ٣١(
  .١٠/٦١الكامل،،ابن األثير  ) ٣٢(
قرية كبيرة بنواحي الموصل على شرقي دجلة تشرف على دجلة وهي اكبـر             :السالمية ) ٣٣(

مج ،معجم البلـدان ،ياقوت الحمـوي : ينظر ،قرى الموصل وأحسنها ينسب اليها كثير من العلماء       
٥٧-٣/٥٦.  

المختار من تاريخ ابن    ،أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان         ،الذهبي:ينظر ) ٣٤(
خـضير  :تحقيق،دث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر واألعيان مـن أبنائـه   الجزري المسمى حوا  

  ٢١٨ص،دار الكتاب العربي،)١٩٨٨:بيروت(، ١ط،عباس محمد خليفة المنشداوي
  .٢/٢٤٣مج،معجم البلدان،ياقوت الحموي:ينظر ) ٣٥(
  ١ ص،أغاثة األمة ،المقريزي ) ٣٦(
  .٣٦٣-٣٦٢ /٢تاريخ، ،االزدي ) ٣٧(
  .٢/٣٦٣،تاريخ،االزدي ) ٣٨(
الكوارث الطبيعية وانعكاساتها على الحياة االجتماعية      ،ماعيل عبد اهللا  أحمد إس ،الجبوري ) ٣٩(

 بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية       ،)م١٣٩٧-٧٤٩/هـ٨٠٠-١٣٢(في منطقة ديالى من   
  .١٩٢ص،ع،٨،مج)٢٠٠٨:جامعة الموصل(،األساسية

  .٢/٢٦٣تاريخ،،االزدي ) ٤٠(
فـة أبـي جعفـر    عبد الوهاب خضر، ظاهرة رخص األسعار فـي عهـد الخلي   ،الياس ) ٤١(

بحث منـشور فـي مجلـة أبحـاث كليـة التربيـة             ،)م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(المنصور
  .١٧٦،ص٤،ع٧،مج)٢٠٠٨:جامعة الموصل(،األساسية

  .٢/٣٦٦ ، تاريخ،االزدي ) ٤٢(
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  .٧/٢٦٧،الكامل،ابن األثير ) ٤٣(
  ٦/٣٩٠، المنتظم،ابن الجوزي ) ٤٤(
  .٧/٢٦٧، الكامل،ابن األثير ) ٤٥(
  .٧/٢٤٧،١٠/٤٤٢ ، الكامل،ابن األثير ) ٤٦(
  .٨/٢٠٥ ، الكامل،األثيرابن  ) ٤٧(
  ٨/٦٩المنتظم،،ابن الجوزي ) ٤٨(
  .٨/٢٠٥ابن األثير،الكامل، ) ٤٩(
  .٤٦-٤٥ص،المكاييل،هنتس:ينظر،غم٨١٦احد أنواع المكاييل يساوي رطلين او:المن ) ٥٠(
 ففي العراق يساوي القيراط الواحـد       ،وهو وزن يختلف حسب المدن واألقاليم     :القيراط ) ٥١(

  .٤٤ص،المكاييل،هنتس:ينظر،م٣,٢٥حوالي 
  .٨/١٢٣المنتظم،،ن الجوزياب ) ٥٢(
  .٨/٢٨٦ابن األثير،الكامل، ) ٥٣(
  .٩/٢٣٠ابن األثير،الكامل، ) ٥٤(
  .٢١٢ص،،مطبعة اآلباء اليسوعيين)١٩٠٨:بيروت(ذيل تاريخ دمشق،: ينظر ) ٥٥(
  .٩/٢٣٠ابن األثير، الكامل، ) ٥٦(
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم        ،؛ ابن األثير  ١٠/٢٧١ ، المنتظم ،ابن الجوزي  ) ٥٧(

، )بيـروت (عبـد القـادر طليمـات،     :اريخ الباهر في الدولة االتابكية، تحقيق     الت،بن عبد الواحد  
  .١٧٨ص

  .١٧٨ ص،الباهر:ينظر )٥٨(
  .١٠/٤٤٢، الكامل،ابن األثير )٥٩(
 ، القـط  ، له عدة أسماء مثـل الهـر       ،جمع سنور وهو حيوان يقوم بأكل الفار      :السنانير ) ٦٠(

 دار  ،)٢٠١٠:بيـروت (،٢ط،حياة الحيوان الكبرى  ، كمال الدين  ،الدميري: ينظر ، للمزيد ،الخيدع
  .٥٨-٣/٥٥،المعرفة

  .١٠/٤٥٨ابن األثير،الكامل، )٦١(
  .٤٧١- ١٠/٤٧٠الكامل،،ابن األثير )٦٢(
  .١٠/٤٧٤الكامل،: ينظر )٦٣(
 ١٨,٨ويساوي،احد أنواع المكاييل التي يكال بها الحنطة والبقول ألنها ال توزن          :مكوك ) ٦٤(

  .٧٨ص،المكاييل،هنتس:ينظر  ،لتر
  .١٠/٤٨٠الكامل،،ابن األثير )٦٥(
مرض جلدي معدي مصحوب بحمى حادة مع صداع وحمرة فـي العـين       هو  :الجدري ) ٦٦(

 ويحـدث مـع هبـوب ريـاح الجنـوب خاصـة أذا هبـت                ،وأكثر ما يتعرض له الصبيان    
 مطبعـة المعـارف   ،)١٩٦٤:الهند(،١أبو بكر محمد بن زكريا،ط  ،الرازي:ينظر،للمزيد،بالصيف
هـادي حـسن    : تحقيـق  ،ماءكتاب ال ،أبو محمد عبد اهللا بن محمد     ،؛االزدي٦-١٧/٥ج،العثمانية
  .١/٢٤٩،)١٩٩٦:سلطنة عمان(، ١ط،حمودي

  .٨/٦٩،المنتظم:ينظر  )٦٧(
  الغريغوريـوس   ،؛ ابن العبري  ٨/٢٠٥الكامل،  ،؛ابن األثير ٨/٦٩المنتظم،،ابن الجوزي  ) ٦٨(

جـان  :  تقـديم    ،االب اسحاق ارملـة   :  نقله إلى العربية     ، تاريخ الزمان  ،أبو الفرج بن اهرون   
  .٨٥ ص، دار المشرق،)١٩٩١:بيروت  (،موريس فييه



 >>  

  

)٩٢( 

 

  .٨/٢٠٥الكامل، ،ابن األثير )٦٩(
 بسب أورام ،هو مرض يمتنع منه نفوذ النفس إلى الرئة والقلب منعا غير تام:الخوانيق )٧٠(

ابن :ينظر ، للمزيد،في اللوزتين أو الحنجرة أو ألمري أو تيبس القوة المحركة آلالت التنفس 
-٢/١٩٨مكتبة المثنى،،)ت /د:غدادب(القانون في الطب،،سينا،أبو علي الحسين بن علي

  .٢/٥١كتاب الماء،،؛االزدي١٩٩
  .٨/٢١٣الكامل،:ينظر )٧١(
عيون االنبـاء فـي طبقـات       ،أبو العباس موفـق الـدين أحمـد بـن القاسـم           :ينظر ) ٧٢(

  .٣٠١ص،دار الكتب العلمية،)١٩٩٨:بيروت(،١محمد باسل عيون السود،ط:األطباء،تصحيح
  .١٧١-٨/١٧٠،المنتظم،ابن الجوزي )٧٣(
  ١٧- ٨/١٧٠ظم،المنت:ينظر )٧٤(
  .٨/٣٣٥؛ابن األثير، الكامل،١٧١-٨/١٧٠ابن الجوزي،المنتظم، )٧٥(
  .٨/٤١٣الكامل،:ينظر )٧٦(
  .١٠/٢٧١ ، المنتظم،ابن الجوزي )٧٧(
نتيجة ورم في احد حجابي الـدماغ، ويـسمى فـي           ،هو احد أنواع الصداع   :مالسر سا  ) ٧٨(

  .٢/٢٥٢اب الماء،كت،؛االزدي٢/٢٦ابن سينا،القانون،:للمزيد، ينظر،اليونانية ليثغرس أي النسيان
وهو مرض من األمراض المركبة التي تحدث من حمـى دقيـة وقرحـة فـي         : السل ) ٧٩(

أو جراحة عن سعال طويل وعالماته حمـى الزمـة          ،الرئة،وسببها أورام أو نوازل من الرأس     
  .٢/٢٨٦كتاب الماء،،االزدي: للمزيد، ينظر،ونفث دم حاد

  .١٨٠ابن األثير،الباهر،ص )٨٠(
الهزات األرضية في بالد الشام     ،هدى محمد حسين  ،؛الويس٧ص،إغاثة األمة ،المقريزي ) ٨١(

ـ ٧-٦(في القرنين   دار العـالم  ،)٢٠٠٨:القـاهرة (،١ط،محمـد مـؤنس  :،تقـديم )م١٣-١٢/هـ
  .٥٣ص،العربي

أبو عبد اهللا شمس الدين محمد المعروف بشيخ الربوة،نخبـة الـدهر فـي              ،األنصاري ) ٨٢(
 ،،المطبعة األكاديمية )١٨٦٥:غطربو(أغسطس بن يحيى بن مهران،    :عجائب البر والبحر،تحقيق  

  .٥٧ص
  .١سورة الزلزلة،آية )٨٣(
 رسـالة ماجـستير    ،التقسيم الزلزالي واعتباراته في العراق    ، قصي إسماعيل  ،الموسوي ) ٨٤(

  .٧ص،، كلية العلوم)١٩٧٨:جامعة الموصل(،غير منشورة
محمد محيي الدين   :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،تاريخ الخلفاء،تحقيق       ،السيوطي ) ٨٥(

  .٣٤٧ ص،،مطبعة السعادة)١٩٥٢:مصر(،١لحميد،طعبد ا
  .٧/٤٢٩؛وأيضا،ابن األثير،الكامل،٧/١٣٢المنتظم،:ينظر )٨٦(
  .٨/٣٤٨ابن األثير،الكامل، )٨٧(
  .٩/٢٨٧،٢٥٦،١١الكامل، :ينظر )٨٨(
  .٩/٣٠٨؛ وأيضا، ابن األثير، الكامل، ٢٦٣الذيل، ص:ينظر )٨٩(
  .١٠/٢٤ابن األثير، الكامل،  )٩٠(
د سهيل، تاريخ الزنكيين فـي الموصـل        ؛ وأيضا،طقوش، محم  ١٤٥الباهر، ص :ينظر ) ٩١(

  .٣٨٥، دار النفائس، ص)١٩٩٩:بيروت(، ١، ط)١٢٣٣-١١٢٧/هـ٦٣٠-٥٢١(وبالد الشام 
  .١٢الويس، الهزات األرضية، ص ) ٩٢(



 >>  

  

)٩٣( 

 

  .١٠/٢٧٥ابن األثير، الكامل،  ) ٩٣(
  .١٠/٢٩٤ابن األثير، الكامل،  ) ٩٤(
  .١٠/٣٤٤ابن األثير، الكامل،  )٩٥(
  .١٠/٤٧١،٤٥٧ابن األثير، الكامل،  )٩٦(
، ٣ني، حمـزة بـن الحـسن، تـاريخ سـني ملـوك األرض واألنبيـاء، ط                األصفها ) ٩٧(

؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بـن        ١٤٥-١٤٤، دار مكتبة الحياة، ص    )١٩٦١:بيروت(
أيمـن عبـد الجـابر البحيـري،        : علي بن محمد، األريج في المواعظ والتـواريخ، تحقيـق         

  .٣٤٧ تاريخ، ص؛ السيوطي،١١٠، دار البيان العربي، ص)٢٠٠٢:القاهرة(
  .١٤٥-١٤٤سني ملوك األرض، ص: ينظر )٩٨(
  .٦/٤٦٩؛ ابن األثير، الكامل، ٦/٩٨ابن الجوزي، المنتظم،  )٩٩(
  .٧/٧٠الكامل، :ينظر )١٠٠(
  .٨/٧٧المنتظم، :ينظر  )١٠١(
  .٨/٤٤١ابن األثير، الكامل، )١٠٢(
  .١٠/٩٨ابن األثير، الكامل، )١٠٣(
  .٦/٢٤٧ابن األثير، الكامل، )١٠٤(
  ٦/٢٩١ابن األثير، الكامل، )١٠٥(
أحمـد  : كريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم، تاريخ الموصل، تحقيق       االزدي، أبو ز   ) ١٠٦(

؛ ابن الجـوزي، المنـتظم،   ٢/٢١٦، دار الكتب العلمية، )٢٠٠٦:بيروت(، ١عبد اهللا محمود، ط 
  .٣٨٢ص،تاريخ،؛ السيوطي٧/٣٠الكامل،،؛ ابن األثير٦/٩٨

 . ١٠/٤٧١ابن األثير، الكامل،  )١٠٧(

 
 
 


